Ata da Sessão do dia 19 de outubro de 2020.
Ata da 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada aos 19 dias do mês de
outubro de 2020. Presidência: José Gustavo Braga Coluci. Secretaria: Gideon dos Santos
e Francisco Donizeti Pereira. Vereadores Presentes: Alan João Orlando, Alessandro
Rossi Bertazi, Élcio Gustavo Silveira Arruda, Renato Pires da Rosa e Sérgio Rodrigo de
Oliveira. Havendo número legal o Senhor Presidente deu por aberta a sessão. Por
conseguinte, O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão
anterior, visto que os vereadores já tomaram conhecimento de seu conteúdo
previamente. Dispensada a leitura da ata com concordância unânime dos presentes no
Plenário, a mesma foi submetida à discussão e votação e foi aprovada por unanimidade
dos presentes com a ausência dos Vereadores: Eduardo Alexandre Moreira da Silva,
Ismael Miguel da Silva e Marcelo Ozelin. O Senhor 1º Secretário fez a leitura das
matérias constantes do Expediente: Recebidos do Executivo: Ofício nº 523/2020, em
atenção ao Requerimento nº 375/2020, do Vereador José Gustavo Braga Coluci –
solicitando informações quanto à possibilidade de se instalar câmeras de vídeo
monitoramento em alguns pontos estratégicos do Parque do Amanhã a fim de
proporcionar mais segurança aos nossos munícipes. Ofício nº 524/2020, em atenção
ao Requerimento nº 381/2020, do Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda – solicitando
informações quanto a estudos para melhoria de sinalização no cruzamento da Rua
Joaquim Miguel Pereira com Avenida Vicente Zinni. Ofício nº 525/2020, em
atendimento a Lei Municipal 3.194/2015, encaminhando Cópia digital dos documentos
que compõe o processo licitatório – Tomada de Preços nº 11/2020; à Comissão de Obras
e Serviços Públicos. Recebido de Diversos: Nada a Deliberar. Os Vereadores Eduardo
Alexandre Moreira da Silva e Marcelo Ozelin assumiram seus assentos no plenário.
Recebido dos Senhores Vereadores: Requerimento apresentado pelo Vereador José
Gustavo Braga Coluci: N° 414/2020, solicitando informações se há possibilidade de se
construir com urgência rampas de acessibilidade na Rua Perondi Igínio, na proximidade
do número 699; Aprovado por unanimidade dos presentes com a ausência do Vereador
Ismael Miguel da Silva. Requerimento apresentado pelo Vereador José Gustavo Braga
Coluci: N° 415/2020, solicitando informações se o Executivo Municipal pretende liberar
a realização de eventos com brinquedos infantis como: piscina de bolinhas, pula-pula,
escorregadores infláveis, dentre outros; Aprovado por unanimidade dos presentes com a
ausência do Vereador Ismael Miguel da Silva. Requerimento apresentado pelo Vereador
Élcio Gustavo Silveira Arruda: N° 416/2020, voto de pesar pelo falecimento do
senhor MÁRCIO NASCIMENTO; Despacho favorável. O Vereador Ismael Miguel da
Silva assumiu seu assento no plenário. Requerimento apresentado pelo Vereador Élcio
Gustavo Silveira Arruda: N° 417/2020, solicitando informações a respeito da demanda
de exames no município; Aprovado por unanimidade. Indicação apresentada pelo
Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº 337/2020, sugerindo que seja feito
conserto/construção dos sarjetões nos cruzamentos da Rua Dr. Carlindo Valeriani com
Indalécio Rezende, Av. Prof° Henrique da Mota Fonseca Jr. e José Teixeira Vilela Pai,
nos bairros Jardim Primavera e Centro respectivamente. Indicação apresentada pelo

Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda: Nº 338/2020, sugerindo que seja feito mutirão
para realizar uma ampla limpeza em todas as ruas e locais públicos dos Bairros Porto
Bello I e II, Centenário I e II e Paschoal Salzano, pois os moradores solicitam estas
melhorias nestes locais. Indicação apresentada pelo Vereador Élcio Gustavo Silveira
Arruda: Nº 339/2020, sugerindo ampla limpeza, bem como sinalização de solo e
colocação placas em todas as ruas dos bairros Residencial do Redentor e Jardim
Palmeiras, pois estas melhorias são urgentes nestes locais. Indicação apresentada pelo
Vereador Francisco Donizeti Pereira: Nº 340/2020, sugerindo dar a denominação de
ANIBAL TREVISAN a uma das ruas ou logradouro público de Porto Ferreira. O Senhor
Presidente deixou a palavra livre inicial. Não havendo inscrito, O Senhor Presidente
solicitou a dispensa do intervalo regimental para dar entrada nas matérias constantes da
Ordem do Dia. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Por conseguinte, deu-se
entrada na Ordem do Dia. Ordem do Dia: Nada a Deliberar. O Senhor Presidente deixou
a palavra livre final. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Gideon dos Santos e Élcio
Gustavo Silveira Arruda, que da tribuna teceram comentários sobre vários assuntos. Não
havendo mais inscrito, o Senhor Presidente fez o uso da palavra e proferiu o seguinte
discurso: “Senhores vereadores, cidadãos, aqueles que nos acompanham pelo site do
poder legislativo, pelo “Facebook” da Câmara Municipal, uma Boa Noite. O Senhor
Presidente reportou sobre matéria do Jornal do Porto a qual relata que não há cidadãos
com COVID-19 na UTI do município. O Senhor Presidente também reportou que o
referido periódico também trouxe matéria sobre lançamento de livro de idosa da
instituição Solar dos Jovens de Ontem. O Senhor Presidente parabenizou todos os
professores pelo dia dos professores, comemorado no dia 15 de outubro. O Senhor
Presidente parabenizou todos os médicos pelo dia do médico, comemorado no dia 18 de
outubro. O Senhor Presidente agradeceu ao Mailson por ter questionado sobre
problemas no bairro Estância dos Granjeiros. O Senhor Presidente agradeceu ao
Claudemir Viana por ter solicitado uma faixa de pedestres em frente à funerária
Ferreirense. O Senhor Presidente agradeceu ao Alex e à Michele Teles por ter reportado
sobre a falta de iluminação na passarela no bairro Jardim Águas Claras. O Senhor
Presidente agradeceu ao Mateus por ter solicitado a limpeza da quadra e a troca da rede
dos gols na praça do bairro Jardim Independência. O Senhor Presidente reportou sobre
reclamações contra a BRK Ambiental a respeito de despejo de esgoto no Rio MogiGuaçu. O Senhor Presidente reportou que ainda não foi possível averiguar “in loco” o
despejo do esgoto. O Senhor Presidente reportou que entrará com um requerimento, na
próxima Sessão Ordinária, sobre a ligação entre os bairros São Manoel e Jardim Águas
Claras. O Senhor Presidente reportou que está aguardando a resposta do Executivo
Municipal a respeito do Requerimento Nº 399/2020, de sua autoria, solicitando
informações se a Administração Municipal tem programação para realizar a reforma
com substituição total da antiga cobertura do Ponto de Táxi, localizado na Praça
Cornélio Procópio, por uma maior e mais moderna. O Senhor Presidente agradeceu ao
Paulo por te informado sobre a falta de iluminação no Residencial Paulo Calisto. O
Senhor Presidente fez considerações sobre a resposta do Executivo Municipal ao
Requerimento Nº 375/2020, de sua autoria, solicitando informações quanto à

possibilidade de se instalar câmeras de vídeo monitoramento em alguns pontos
estratégicos do Parque do Amanhã a fim de proporcionar mais segurança aos nossos
munícipes. Eu, Gideon dos Santos, 1º Secretário, redigi a presente ata que depois de lida
e achada conforme, será assinada pela Mesa. Plenário Syrio Ignatios, 19 de outubro de
2020.

